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Aanwezig: René, André, Chris D, Roger VH, Jef, Michel, Fons, Chris S, Wim, Peter, Jürgen 
Voorzitter: Josch 
Verslag: Roger 

Andromeda: 

 Josch was gecontacteerd door iemand die een sterrenkijker had gekocht maar moeilijkheden 
ondervond met de werking. Albert, de man in kwestie, werd verwelkomd door Josch. Josch 
stelde hem ook voor zijn kijker mee te brengen bij de volgende vergadering. 

 Fons steelt de show in het decembernummer van Heelal: een indrukwekkende carrièreschets 
van de hand van Chris Steyaert en geïllustreerd met mooie foto’s. 

Activiteiten: 

 Andromeda was goed vertegenwoordigd op ATM der lage landen in Nijmegen, een forum 
voor amateur-telescoopbouwers: Bram, Wim, René en André waren present. Het bleek 
trouwens dat de helft van alle deelnemers uit Vlaanderen kwam. 

 Op woensdag 11 maart organiseert het cultuurforum van de gemeente Mol haar jaarlijkse 
plenaire vergadering voor alle aangesloten verenigingen. Roger zal Andromeda 
vertegenwoordigen. 

 Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart organiseert de VVS de jaarlijkse sterrenkijkdagen.  Doordat 
de periode verschoven werd van het najaar naar het voorjaar zijn er in 2013 uitzonderlijk 
geen sterrenkijkdagen geweest. 
Er zal zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de Rozenbergschool voor afspraken 
rond het gebruik van lokalen en materiaal. 

 De maand maart belooft druk te worden: we zijn eveneens gecontacteerd door de gemeente 
Mol met de vraag of Andromeda medewerking wil verlenen aan Earth Hour op 29 maart 
2014. Josch heeft bevestigend geantwoord.  
De activiteiten van Earth Hour gaan door aan het Eco-centrum van het Provinciaal Domein 
Zilvermeer. Natuurpunt organiseert nachtwandelingen en Andromeda stelt kijkers op. Bij een 
bewolkte hemel zal in de lokalen van het Eco-centrum een presentatie doorgaan. 

Presentatie: 

 Gewoontegetrouw had Josch een aantal interessante beelden verzameld, met ditmaal een 
prominente rol voor kometen: Lovejoy, een weliswaar bescheiden komeet maar die toch 
mooie plaatjes heeft opgeleverd en ISON die helaas de verwachtingen niet heeft kunnen 
inlossen. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 januari 2014 te 20:30 u in het Miloheem te Mol-
Millegem.  


